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In onze serie

'Oude Eemnesser

is vandaag het woord aan de heer A.J. Looman,
zoon van Jan Looman en Jannetje van Woudenberg. Arie, zoals iedereen hem kent zal ons
iets vertellen over zijn kosterschap van de
Sint Pieterskerk van Eemnes-Binnen, beter
bekend als 'Het Dikke Torentje'. Zoals velen
van u weten werd de kerk in 1439 gebouwd, na
de afscheiding van Eembrugge waartoe Binnendijk destijds behoorde.
Het is een laat-gotisch bakstenen kerkje met
een éénbeukig schip en een houten tongewelf.
Het heeft een wat smaller diep koor aan
de
oostzijde en een kleine toren aan de westzijde, waarin zich de korfboog-vormige ingang
tot de kerk bevindt.
In de kerk staat onder andere het gestoelte

Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen
"Het Dikke Torentje"
gezien vanaf de zuidzijde
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Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen
"Het Dikke T o r e n t j e "
g e z i e n vanaf de w e s t z i j d e

van de Ambachtsheer van Eemnes. Deze
vanaf 1714 t o t i n deze eeuw h e t r e c h t
a a n s t e l l i n g van p r e d i k a n t e n .
68- HKE

had
tot

In de 19e eeuw was de toestand van het gebouw
zeer slecht. In 1883 werd er met financiële
hulp van de toenmalige Ambachts heer veel
gerepareerd, maar niet voldoende. Toen rond
1900 Koningin-Moeder Emma in de P ieterskerk
regelmatig wilde gaan kerken, en daar ook
een familiebank wilde hebben, gaf z e een wenk
dat zij de restauratie (anoniem) wi lde bekostigen.
In 1921 brak er naast de kerk een grote brand
uit, die oversloeg en helaas het interieur
van de kerk geheel verwoestte. Slechts de
muren en de toren bleven gespaard.
Een jaar later werd de herstelde kerk ingewijd in aanwezigheid van onder andere H.M.
Koningin-Moeder Emma en de Ambachtsheer Jhr.

Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen
Preekstoel
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Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen
Interieur weer in ere hersteld na de brand van 1921

van Citters.
Zo, dit voorwoord is bedoeld om zonodig uw
geheugen even op te frissen. Nu wordt het de
hoogste tijd om de heer Looman aan het woord
te laten
"In 1974 moesten we het huisje van Zijlstra
achter het 'Zwaantje' verlaten en kregen een
huis toegewezen op de Ploeglaan. Daar kreeg
de Kerkvoogdij, waar ik al jaren in zat,
lucht van. Ze vonden het erg jammer dat we
weg zouden gaan en dat was dan ook de reden
om me te vragen of ik interesse had om koster
te worden. Dat moesten mijn vrouw en ik wel
in overweging nemen, want ik werkte bij Nettebouw, zodat het meeste werk zoals het
schoonmaken van het kerkgebouw op mijn vrouw
zou neerkomen.
70- HKE

Wij komen allebei van de boerderij en waren
vrij wonen gewend. De kinderen waren op Binnendijk opgegroeid, zij gingen in Baarn op
school dus wilden sowieso dolgraag hier blijven. Het huisje dat we zouden krijgen was erg
leuk, we waren kerkelijk altijd meelevend
geweest, dus redenen genoeg om het aanbod aan
te nemen.
Je moet wel voor het werk van koster voelen
anders moet je het niet doen. We hebben eens
een koster gehad die als de dienst begon de
deur open deed en als de dominee bijna klaar
was nog een keer, dat was alles. Zelf ging
hij in de tussentijd koffie drinken maar dat
kan natuurlijk niet.
We hebben Sinterklaasavond nog in het huisje
van Zijlstra gevierd en 6 december zijn we
naar de kosterij gegaan. We zijn inmiddels al
21 jaar koster en kosteres en dat is een hele
tijd, maar we doen het nog steeds met veel
plezier.
Mijn vrouw heeft inderdaad altijd het meeste
werk binnen moeten doen. Het buitenwerk was
voor mij plus het onderhoud van de pastorietuin. Ja dat hoorde in die tijd ook bij het
kosterschap. Toen ds. Vroegindewij vertrok,
de laatste dominee voor Eemnes-Binnen afzonderlijk, moest de bewoner natuurlijk zelf
voor zijn tuin zorgen. Dat was maar goed ook,
want je had genoeg werk. Er was nog catechisatie en het verenigingsleven was nog in
volle gang, omdat de gemeente behoorlijk
groot was.
Nu ben ik alweer 5 jaar heerlijk thuis en doe
ik het binnenwerk meestal. Stofzuigen, koper
poetsen mijn vrouw heeft me alles geleerd,
zodoende haal ik de schade weer een beetje
in! Ze helpt weleens maar al moet ik het
alleen doen dan vind ik het heel niet erg.
Als ik een halve dag koper poets, glimt alles
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me weer tegemoet. De grote schoonmaak doen we
's winters, vloeren schrobben, het houtwerk
in de was zetten, uitwrijven. Dan heb ik
lekker mijn bezigheden, niet dat ik de hele
dag in de kerk zit hoor, want ik kan slecht
tegen die grote hoge muren de hele dag. Zo nu
en dan moet ik de deuren open gooien en een
rondje om de kerk lopen. Als ik de Koninginnebank schoonmaak, denk ik vaak: wat jammer
dat ook dat verleden tijd is. De Statenbijbels van paleis Soestdijk liggen er nog wel
maar een Koningin heb ik nog nooit gezien!
Wel hebben ze lange tijd een bijdrage gestuurd. Het schijnt dat Koningin Emma hier
het meest gekerkt heeft; Wilhelmina veel
minder en Juliana helemaal niet meer. Emma
heeft niet alleen in 1900 voor de restauratie
van de kerk gezorgd, ze heeft ook na de brand
in 1921 er zorg voor gedragen dat de kerk
herbouwd kon worden.
Je kunt nl. in de notulen uit die tijd lezen,
dat dank zij de grootste gift die we van
paleis Soestdijk mochten ontvangen de kerk
herbouwd kon worden.
Emma en Wilhelmina zaten vroeger dikwijls in
de polder te schilderen. Hoedje op, bontje om
dat was de gewoonste zaak van de wereld. Er
is nog een leuke foto van Wilhelmientje bij
de Vaartsteeg met een groep mensen om haar
heen.
Het kosterschap is veel makkelijker geworden.
Vroeger ging de koster op zaterdagavond om
een uur of 12 naar de kerk om de kachel aan
te maken, zondagochtend om 5 uur weer om hem
bij te vullen en de hete kooltjes in de stoven te doen. Nu spreek ik over zo'n 34 jaar
geleden. Wij zijn grootgebracht met de moderne techniek van de centrale verwarming en dat
is heel wat makkelijker; je draait een knopje
om en klaar is Kees. De gemeente is veel
kleiner geworden omdat uitbreiding onmogelijk
72- HKE

Koster Arie Looman op weg naar zijn kerk "Het Dikke
Torentje". Foto uit 1982

is, er mag hier niet gebouwd worden. Veel
jongeren trekken daarom naar Eemnes-Buiten en
ouderen vallen weg, stappen uit zou Dr. Beijerinck zeggen. Tot aan de Wilhelminalaan
behoorden de Baarnaars kerkelijk tot onze
gemeente evenals de bewoners van de zes woningen bij het oude postkantoor tegenover
Groeneveld. Een jaar of 17 geleden kwamen er
's morgens zo'n 120 mensen in de kerk en 's
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avonds
een 60 of 80. Nu hebben we een
gezinnetje of 15 en het wordt nog steeds
minder. De toekomst ziet er dan ook somber
uit.
Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten zijn één gemeente geworden. Je kunt als kleine gemeente
geen dominee betalen, de voltallige kerkeraad
krijg je niet meer bij elkaar, omdat er niet
genoeg mannen zijn en vergeet het onderhoud
van de kerk niet. De mannen die er nog zijn,
hebben al een functie zelfs een dubbele.
Ikzelf bijvoorbeeld zit 30 jaar in het kerkbestuur als notabele en kerkvoogd. Ben je
familie van elkaar dan mag je niet samen in
de kerkeraad zitten, dat zijn vaste regels.
De reden daarvan is dat ze elkaar zouden
kunnen beïnvloeden bij het nemen van beslissingen.
De vrouwen-en mannenvereniging zijn gelukkig
wel apart gebleven. De mannen komen eens per
maand bij elkaar, ze praten meestal over een
Bijbels onderwerp. De dames behandelen eerst
een Bijbels onderwerp, daarna worden de notulen voorgelezen en gaan ze koffie drinken.
Vervolgens wordt er gehandwerkt. De resultaten hiervan zijn beroemd! Elk najaar is er
een bazar waar de kunstwerken verkocht worden, verder is er een grabbelton, een grote
tafel met allerlei boodschappen die we allemaal cadeau krijgen, een groot krentenbrood
waarvan men het gewicht moet raden, we hebben
poppen staan waar de naam van geraden moet
worden, hartstikke leuk hoor. De opbrengst is
altijd zo'n ƒ 8 à ƒ 10.000,—.
Tijd van weelde is nooit een gunstige tijd
voor de kerk, dat is altijd zo geweest. In
oorlogstijd roepen de mensen weer ergens om
en stromen de kerken vol. Nu hebben ze alles
en laten ze de boel weer los. De diakonie had
74- HKE

Arie Looman (geboren 1932), koster van de Ned. Herv.
Kerk van Eeranes-Binnen en zijn vrouw O. Looman-Rozenberg (geboren 1931)

altijd veel te doen, de een kreeg kolen de
ander takkenbossen, veel mensen moesten op
die manier onderhouden worden anders hadden
ze niet te eten. Tegenwoordig heeft iedereen
een pensioentje of AOW daarom zijn er geen
échte arme mensen meer. De collecte voor de
diakonie wordt nu gebruikt voor speciale
doelen. Soms wordt het geld gebruikt voor het
kerkblad, dan weer voor de restauratie van de
kerk en een paar weken geleden is de kerk
helemaal gewit van dat geld, het is weer een
juweeltje!
's Zondags moet je als koster zijnde de deuHKE- 7 5

ren openen en sluiten, zorgen dat de preekstoel in orde is, op hoogte, een glaasje
water voor de predikant neerzetten, de psalmborden in orde maken, alles klaarzetten voor
het opnemen van de preek voor de zieken want
wij hebben geen kerktelefoon.
Trouwdiensten zijn er niet veel meer en een
enkele keer slechts een begrafenisdienst.
's Zondags luid ik de klokken; dat is zwaar
werk want het wordt hier nog met de hand
gedaan. Om 9 uur doe ik het 3 minuten, om
kwart voor 10 weer en 's avonds nog een keer.
Ik vind het leuk hoor met die touwen, je moet
een vast ritme houden want anders slaat hij
niet met de klepel tegen de kanten aan. Iedereen hoort ook direct dat er een vreemde is
als ik eens een weekend weg ben. Dan gaat het
bam, bam bam dan slaat hij niet door.
Ja, het is ontzettend leuk dat dit prachtige
kerkje nog in gebruik is en wij hopen, dat
daar nooit een einde aan komt!
Meneer Looman, wat fijn dat u de tijd genomen
hebt om ons dit allemaal te vertellen. Hartelijk bedankt.
Henriet Liscaljet
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Herinneringen
In 1947 was het mijn tijd om examen af te
leggen voor het MULO-diploma. De hoofdonderwijzer te Baarn sprak des morgens vóór de
aanvang van de school tot me:"Voor het examen
moet een geboortebewijs worden overlegd, voor
de kandidaten uit Baarn en Lage Vuursche heb
ik het zelf aangevraagd, maar jij woont in
Eemnes en dat valt niet onder de gemeente
76- HKE

Baarn. Het is nu woensdagmorgen, je hebt maar
drie lesuren, ga naar het gemeentehuis in
Eemnes en vraag daar je geboortebewijs. Lever
het morgen bij me in."
Net van Eemnes naar Baarn gefietst moest ik
nu weer terug en nog wel helemaal de Wakkerendijk af. Maar het bleek een genoegen, want
het was een schitterende zomerdag.
Na de hoge stoep van het gemeentehuis te
hebben betreden kwam ik in een brede gang.
Blijkens de bordje waren er twee afdelingen,
Secretarie en Burgerlijke Stand.
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Frans
van Duijne, had mijn geboortebewijs in een
ommezien klaar. Er was echter een moeilijkheid: het documentje moest ondertekend worden
door de burgemeester en die was er niet.
"Geen nood" sprak Frans van Duijne, "momen-

0p het gemeentehuis in Eemnes. Foto genomen op 17
november 1955.
v.l.n.r. Frans van Duijne, de heer D. van Hoepen
(secretaris), N. Feenstra, J. Schaap.
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Teus S t o u t e n b u r g (1876-1969) h i e r op h e t l a n d . Hij was
v e l e j a r e n lang r a a d s l i d en wethouder van Eemnes

t e e l i s Teus S t o u t e n b u r g b u r g e m e e s t e r , d a a r
kom j e t o c h l a n g s a l s j e naar h u i s g a a t ,
v r a a g hem maar of h i j even t e k e n t . "
78- HKE

Een redelijk advies, dus ik ging op weg naar
Teus Stoutenburg. Zijn huishoudster stond me
te woord. "Teus is er niet, hij is in het
hooiland", sprak ze. "Maar hij is in het
voorland, je kunt er gemakkelijk even naar
toe, ik zal je wel even wijzen waar hij is."
Ze liep met me mee naar de dijk en wees me
het desbetreffende voorland, waarin aan het
eind een hooiwagen viel op te merken.
Ik was al op weg, maar ze riep me terug.
"Hij heeft geen pen!", sprak ze. "Kom maar
even mee, dan geef ik je zijn pen."
Uitgerust met de vulpen van de burgemeester
fietste ik door het pas gemaaide voorland
naar de hooiwagen, bijna bij de eerste wetering.
Anton, de zoon van Teus, stak het hooi op,
Teus zelf bevond zich op het voer hooi. Allang voor ik de wagen bereikt had, staakten
de beide mannen hun werk en wachtten af wat
ik kwam doen.
Ik legde uit, dat ik om een handtekening
kwam." Je moet even wachten, we zijn bijna
klaar", zei Teus. Na nog een paar hooioppers
te hebben verwerkt en nadat de hooibalk was
vastgesjord liet hij zich van de hooiwagen
zakken. Hij bekeek mijn papiertje en vroeg me
waarvoor ik het nodig had. Na mijn uitleg
sprak hij: "Man, je wordt nog burgemeester."
Hij ondertekende het geboortebewijs op het
kistje van de wagen. Op mijn vraag of ik de
pen moest terugbrengen gaf hij een resoluut
bescheid: Hij legde zijn vulpen in het wagenkistje.
Deze herinnering is op papier gezet door

Dit vraagt om meer!
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Chris Roothart
Meentweg 166
3454 AZ De Meern
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Hebt u speciale herinneringen uit vroegere
tijd? Neemt u dan de moeite eens om ze op
papier te zetten. U doet er velen een plezier
mee!
U kunt het opsturen naar de redactie of naar
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
tel. 02153-89849
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Wie herkent het?
Bijgaande twee foto's laten Eemnes op z'n
mooist zien in de dertiger jaren.
We weten echter niet waar het is en wie de
jongedame is die op de foto staat!
Als u het weet, wilt u dan s.v.p. contact
opnemen met
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
tel. 02153-89849
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Korte geschiedenis
Baarn en Eemnes

van het geslacht

Pen

in

Een familie van boeren, notarissen en burgemeesters.
De familie Pen! Sinds 1964 uitgestorven in
Eemnes en al eerder in Baarn. Toch zijn er
velen in deze omgeving die leden van de familie Pen onder hun voorouders tellen. Het gaat
om een Rooms-Katholieke familie, die vanaf
het begin van de 18e eeuw in Eemnes woont en
vanaf + 1800 een zijtak in Baarn
heeft gekend. Daar leeft de familie zelfs nog voort
in een straatnaam: de Burgemeester Penstraat.
De eerste Pen duikt in Eemnes op rond 1713.
Het is niet bekend waar hij vandaan gekomen
is. Er zijn vermoedens dat hij uit Hilversum
afkomstig zou kunnen zijn. Daar komt rond
1700 een familie met de naam Pensaert voor.
Niets is hieromtrent echter zeker.
De stamvader is:
!•

Härmen Cornelisz Pen
geboren ca. 16 85
begraven Eemnes-Buiten 19-12-1747
trouwt 1) Eemnes R.K. 09-02-1713
Gerretie Ariaans
gedoopt Eemnes R.K. 06-12-1684
begraven Eemnes-Binnen 12-11-1733
trouwt 2) Eemnes R.K. 15-12-1734
Neeltje Jelissen (Jillissen)
gedoopt Eemnes R.K. 12-03-1712
begraven Eemnes Buiten 13-05-1757

Behalve deze persoonlijke gegevens is er van
Härmen Pen weinig bekend. Op 23-02-1740 koopt
hij het pand Wakkerendijk 17/19, waar hij
misschien al eerder woonde en waar hij tot
zijn dood in 1747 waarschijnlijk heeft ge82- HKE

woond. In de huizen op de Zuidwend, langs de
oostzijde
van de Wakkerendijk woonden veel
schoenmakers en leerbewerkers.
Uit zijn eerste huwelijk zijn drie dochtertjes geboren. Twee zijn er jong overleden in
Binnendijk. De derde, Emmetje Pen trouwde in
1746 met de schoenmaker Jan Hannesse van
Zeldert.
Uit zijn tweede huwelijk werden ook drie
kinderen geboren: een dochter Jannetje (17 37)
en twee zoons.
1.1

Cornells Harmensz Pen
gedoopt Eemnes (R.K.) 21-05-1741
begraven Eemnes-Buiten 02-05-1785
trouwt Eemnes R.K. 06-11-1770
Neeltje Franse Makker
gedoopt Eemnes (R.K.) 26-02-1744
begraven Eemnes-Buiten 27-12-1782

Toen hij, zes jaar was stierf zijn vader en
toen hij zestien was, zijn moeder. Hij is
boer geworden, misschien wel omdat hij met
een Eemnesser boerendochter getrouwd is.
Waarschijnlijk was hij niet zo kapitaalkrachtig: hij beschikte niet over een eigen boerderij. Tot zijn dood in 1785 huurde hij de
boerderij Meentweg 31 van Dirk Verhoef uit
Eembrugge. Uit zijn huwelijk met Neeltje
Makker zijn zeven kinderen geboren: vier
dochters en drie zoons.
Dochter Neeltje (1771-1848) huwde met Lammert
Hoogeboom en Hendrik Bruijn. Dochter Maria
(1773-1822) huwde met Dirk de Bruijn en werd
stammoeder van de R.K. Eemnesser familie De
Bruijn. Met de twee zoons Härmen en Frans
vervolgen wij zo dadelijk het verhaal. Eerst
moet er nog op gewezen worden dat het gezin
van Cornells en Neeltje ouderloos achterbleef. De oudste dochter was 14 jaar. Als
voogden werden aangesteld: Elbert Makker, een
HKE- 83
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Bidprentje van Cornelia Snoek, geboren Eemnes 1741
overleden Eemnes in 1830. Gehuwd met Jilles (Jelis)
Pen.

Het o u d s t e bewaard gebleven b i d p r e n t j e van Eemnes

broer van de moeder en J e l i s Pen, een broer
van de vader. Met deze l a a t s t e gaan we nu
verder.
1.2

Jelis Harmensz Pen
gedoopt Eemnes (R.K.) 22-10-1743
overleden Eemnes
23-02-1817
trouwt Eemnes (R.K.) 03-05-1765
Cornelia Martense Snoek
gedoopt Eemnes (R.K.) 10-04-1741
overleden Eemnes
12-10-1830

Jelis Pen trouwde, evenals zijn broer Corne84- HKE

lis, met een Eemnesser boerendochter en werd
boer. In 1767 nam hij van zijn schoonvader
Marten Cornelisz Snoek de boerderij Wakkerendijk 188 over. Uit zijn huwelijk met Cornelia
Snoek zijn twee dochter geboren: Neeltje
(1766-1842), die trouwde met Gerrit Gerritse
Hilhorst en Klaas Janse Kuijer en Grietje
(1769-1848), die trouwde met Daam Evertse van
Wegen. Grietje Pen en Daam van Wegen namen de
boerderij Wakkerendijk 188 over.
Zoals al vermeld, heeft vader Jelis Pen zich
als voogd ook ontfermd over de kinderen van
zijn vroeg overleden broer Cornells en diens
vrouw Neeltje Makker.Mogelijk heeft hij ook
zorg gedragen voor de goede opvoeding van
deze kinderen. We volgen nu de twee zoons van
zijn broer, namelijk Frans en Härmen Pen.
I.1.1

Frans Pen
gedoopt Eeranes (R.K.)
overleden Baarn
trouwt 1) Baarn R.K.
Mechlina Maszelink
trouwt 2) Baarn R.K.)
Wilhelmina Schimmel
gedoopt Baarn (R.K.)
overleden Baarn

19-11-1775
07-02-1841
04-05-1800
22-01-1804
..-03-1781
30-10-1857

Frans Pen moet een bijzondere man zijn geweest. Zoals hierboven vermeld is hij dus in
1775 in Eemnes geboren en niet in 1777, zoals
T. Pluim vermeldt in "De geschiedenis van
Baarn". Reeds op 10-jarige leeftijd had hij
geen ouders meer (zijn vader stierf in 1785).
De zorg werd overgenomen door zijn ooms Jelis
Pen en Elbert Makker, als voogden. Gezien
zijn
latere carrière moet hij een goede
opvoeding en scholing gehad hebben. Verder
had hij waarschijnlijk de tijd mee. Vanaf
1795 kwam ons land ook onder invloed van de
Franse Revolutie met Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap. Dit gaf de Eemnesser boerenzoon
HKE- 85
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Brief geschreven door Notaris
(1775-1841) aan zijn oon Jelis
1817) te Eemnes.

Frans Pen
Pen '1743-

Op de buitenkant staat:
Den Burger J. Pen te Eemnes
met een zakje met geld.
De brief zelf:
Baarn, den 6 januari 1800
Zeer Geachte Oom,
Vermits de Roth na Amsterdam vertrekt, heb ik
niet meer dan
een assegnatie van ƒ 408,van dezelve kunnen krijgen, die ik
hiernevens de Eer hebbe te zenden mitsg.(mitsgaders) de ƒ 2 0 0 , — van mijn Persoon, tezamen
ƒ 608,--.
Hope dat het zelve na genoege zal zijn; 't is
mij niet mogelijk geweest zelve te komen,
de quitantie van Aardje (?) wil de Roth op
zeegel geschreeven hebben.
zoals hij hier neevens gaat; indien gij morgen vertrekt, versoek ik dat gij de quitantie
maar wilt laten bezorgen en indien gij niet
gaat zullen wij malkandere morgen op de verkoping nader spreeken.
Ik blijve in haast
Uw toegeneege Neef

F. Pen

Burgemeester
HKE- 8 7

Het geslacht Pen in Eerrnes/Baarn

Harrren Cornel i sz Pen
( + / - 1685-1747)
o.a. Wakkerendijk 17/1Î

(2) Cornelis Pen x Neeltje Makker
(1741-1785)
(1744-1782)
Meentweg 31

r Pen
Neeltje
(1771-1848)
x
Larrrrert Hoogeboorr
Hendrik B r u i j n

'T
Maria Pen
(1773-1822)
x
Dirk de B r u i j n

I
Fair. Hoogeboorr
in Eerrnes

(2) Frans Pen
(1813-1839)
Stuurrran op 2e
grote vaart

R.K. Farrilie
de B r u i j n
in Eerrnes

Harrranus Pen
(1815-1884)
Notaris Baarn
1841-1884
-x
Barbara van
Beusekorr
(1819-1894)

—T

Frans Pen
(1775-1841)
x (1) Mechlina
Maszeli nk
-x (2) Wilhelrrina
Schirr rrel
(1781-1857)
Notaris Baarn
1804-1841
Burgerreester Baarn
1809-1841

Harrren Pen
(1774-1859)
-x
Maria Eli sabeth
Schirr rrel
(1782-1847)
Baarn

1

(2) Jan Pen
(1814-1858)
Burgerreester Baarn
1841-1858
Burgerreester Eerrnes
1850-1858
ongehuwd

Cornelius Joan
(1807-1846)
Herrranus Franc
(1833-1890)
Wakkerendijk 1',

r

mr. Frans Pen (1849-1909)
Notaris Baarn 1884-1897
ongehuwd

Klaasje Pen
(1873-1942)
Wakkerendijk 136
ongehuwd

A a l t j e Pen
(1877-1940)
Laarderweg 16
ongehuwd

(1) Anna Maria Post (1) Herrranus Post (1) Kees Post
(1) Martje Post (1) Jansje
(1901-1948)
(1902-1986)
(1904-1977)
(1907-1974)
(1908ongehuwd
W'dijk 136
W'dijk 180
Zr. Alena
Zr. HE
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x (1) Gerritje Ar aans
(1684-1733)
x (2) Neeltje Jeli ssen
(1712-1757)
. 1
1
(2) Jelis Pen
<
(1743-1817)
Wakkerendi jk 188

r

Cornel ia Snoek
(1741-1830)

Grietje Pen
(1769-1848)

1
Neeltje Pen
(1766-1842)

DaatT Evertse
van Wegen
Wakkerendi jk 188

(1) Gerrit Gerritse Hilhorst
(2) Klaas Janse Kuijer
(1752-1812)

l
Farri 1 ie Kui jer
Eerrnes

s Pen x Gijsbertje Schoonderbeek
| Wakkerendijk 136
i
us Pen x Marretje Hoogeboorr
Maria Elisabeth Pen x Hannes van Wegen
(1840-1909)
1831-1890)
(1822-1898)
Farri lie van Wegen

Gijsbartha (Giep) Pen
(1874-1944)
x (1) Gart Post
(1874-1908)
x (2) Peel v.d. Tweel
(1889-1969)
Meentweg 69
T

Baarn/Arrersfoort

T

Cici1 ia Johanna Pen
(1881-1956)
Wakkerendijk 180
ongehuwd

1

'ost (2) Aal v.d. Tweel (2) Gerrit v.d. Tweel
184)
(1915-1985)
(1920)
berta
Wijbosch
Meentweg 69

Errrretje Pen
(1882-1964)
-x
Antonius Rosweij
(1884-1978)
Wakkerendijk 80-78

Jansje Rosweij
Martje Rosweij
(1918)
(1919)
Wakkerendijk 78
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Frans Pen de mogelijkheid om in Baarn een
carrière in de politiek en in het notariaat
op te bouwen.
In 1795 (20 jaar oud) werd hij tot 2e secretaris
der
Provisionele
Volkspresentatie
(=voorlopige gemeenteraad) gekozen en in 1797
tot secretaris van Baarn. Vanaf 1804 is hij
in functie als notaris te Baarn. In 1806
mocht hij zich Koninklijk Notaris noemen. In
1809 werd hij schout van Baarn (dat werd in
die tijd Maire genoemd -het was min of meer
de functie van burgemeester) . In 1811 volgde
zijn benoeming als "percepteur des droits
réunies à Baarn" (= Rijksontvanger).In datzelfde jaar werd hij Keizerlijk Notaris. Eind
oktober 1811 viel hem de eer te beurt om als
burgemeester (maire) van Baarn de grote Keizer Napoleon van Frankrijk te ontvangen. De
Keizer bracht een kort bezoek aan Baarn, toen
hij onderweg was van Hilversum naar legeroefeningen op de Leusderheide. Frans Pen was
één van de weinigen die de Franse taal beheersten. Hij verwelkomde de Keizer bij de
Baarnse gemeentegrens en hield een toespraak
in het Frans. De Baarnse geschiedschrijver T.
Pluijm vermeldt nog: "dat er ook een lange
Henk uit Eemnes-Binnen tussen het publiek
stond, die prevelde (hij durfde het niet
hardop te zeggen): "Is dat nou de Keizer? Dat
kleine mannetje, is daar nou zoveel over te
doen? Nou, die kan ik zo wel van de diek
afbloazen!"
Nadat de Fransen in 1813 uit Nederland verdreven waren, werd Frans Pen weer tot Schout
van Baarn benoemd. Toen de nieuwe gemeentewet
van 1825 in werking trad, werd hij Burgemeester en Secretaris zowel van Baarn als van de
gemeente De Vuursche. Frans Pen had zijn
positie te danken aan de politieke omwenteling van 1795 maar hij heeft zijn taken kennelijk zo goed vervuld, dat hij na de Franse
90- HKE

tijd in functie kon blijven.
In 1838 nam hij ontslag als secretaris van de
gemeente Baarn. Zijn zoon Jan volgde hem in
die functie op. Op 7 februari 1841 overleed
hij in zijn huis "Hoogerlust" aan de Hoofdstraat. Om precies te zijn lag dat op de hoek
van de Hoofdstraat en Burgemeester Penstraat,
waar nu een supermarkt is. Dit huis had hij
in 1805 gekocht en het bleef tot bijna halverwege de 20e eeuw in het bezit van de familie Pen.
Frans Pen was tot zijn dood in 1841 Burgemeester van Baarn gebleven. Na zijn dood
volgde zijn zoon Jan hem ook in deze functie
op.
Het eerste huwelijk van Frans Pen met Mechlina Maszelink duurde slechts enkele jaren. Er
werd één dochter uit geboren: Cornelia (18011858), die ongehuwd bleef.
Uit zijn tweede huwelijk met Wilhelmina
Schimmel zijn twaalf kinderen geboren: zeven
dochters en vijf zonen. Drie kinderen zijn
jong gestorven. Vijf zijn er ongehuwd overleden. Van twee is verder helemaal niets bekend.
We noemen hier speciaal de volgende kinderen:
I.1.1.1

Franciscus Hermanus Pen
geboren Baarn 21-02-1813
overleden vóór de Oostkust van
Afrika 19-04-1839

Deze Frans Pen werd stuurman op de grote
vaart. In het jaar 1839 voer hij op het Nederlandse fregat (= snelzeilende driemaster),
dat de naam "Betsy en Sara" droeg. Dit schip
is op 19 april 1839 ergens voor de Oostkust
van Afrika gestrand en vervolgens geheel vergaan. Frans Pen is bij deze scheepsramp, 26
jaar oud, om het leven gekomen. Hij was toen
dus stuurman op de "Betsy en Sara". Zijn
overlijden is pas op 15 november 1839 te
HKE- 91

Burgemeester Jan Pen (1814-1858)
1858 Burgemeester van Eemnes.

Hij was van 1850 t o t

Amsterdam aangegeven.
1.1.1.2

Jan Pen
geboren Baarn
16-02-1814
overleden Baarn 15-08-1858

Jan Pen trad in de voetsporen van zijn vader.
Vanaf 1838 was hij secretaris van de gemeente
Baarn en vanaf 1841 tot zijn dood ook Burgemeester van Baarn en De Vuursche. Hij zal
vast wel een goed Burgemeester geweest zijn,
want vanaf 1850 was hij ook nog Burgemeester
van Eemnes (als opvolger van Mr. Christiaan
Dirk Laan). Zo kreeg Eemnes toen een kleinzoon van het boerenechtpaar Cornells Pen en
Neeltje Makker als Burgemeester. Jan Pen
92- HKE

bleef al deze functies vervullen tot zijn
dood in 1858. Hij is ongehuwd gebleven. Eén
van zijn boers was:
1.1.1.3

Harmanus Pen
geboren Baarn
13-02-1815
overleden Baarn 25-08-1884
trouwt
Barbara van Beusekom
geboren Vreeland
1819
overleden Baarn 29-03-1894

Harmanus Pen volgde zijn vader na diens dood
in 1841 op als notaris te Baarn. Hij heeft
deze functie vervuld tot zijn dood in 1884.
Daarnaast is hij ook nog gemeenteraadslid van
Baarn en zelfs wethouder geweest. Hij bleef
wonen in het huis "Hoogerlust" aan de Hoofdstraat. Uit zijn huwelijk met Barbara van
Beusekom zijn zes kinderen geboren: vijf
dochters en één zoon. De jongste dochter
Geertruida Cornelia (1860-1940) heeft -ongehuwd- nog als laatste Pen-telg in het huis
"Hoogerlust" gewoond. De enige zoon was:
1.1.1.3.1

Mr. Franciscus Pen
geboren Baarn
06-03-1849
overleden Baarn 16-07-1909

Deze Frans Pen volgde zijn vader na diens
dood in 1884 op als notaris. Hij heeft de
notaris-praktijk van de familie Pen voortgezet tot 1897. Hij is ook lange tijd raadslid
en wethouder van de gemeente Baarn geweest.
In 1909 is hij ongehuwd overleden.
Zo was Mr. Frans Pen de laatste telg van deze
familietak, die veel voor de gemeente Baarn
heeft betekend.
Als eerbetoon aan deze familie werd in 1904
de Baarnse Achterstraat omgedoopt in Penstraat. Vanaf 1948 sprak men officieel van
Burgemeester Penstraat.
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Mr. FRANCISCUS PEN,
i/t leven Notaris en 11 'ctlwitetcr
der gemeente Ihiarn.
Geboren te Bnnrn den 6den Mnnri 1S49,
overleed hij, na liet ontvangen der H.H. Sacramenten der stervenden, den 16 Juli 1009
en werd den 20 Juli ( l a . v. op liet K. K. kerkhof aldaar begraven.
Hij was een goed man en vol geloof —
eenvoudig en oprecht, God vriezend en
afwijkend van het kwaad. De geest van wetenschap en godsvrucht was in hem. (Daarom)
«erd hij door allen hoog geprezen.
Hand. 11. 24 ; J o b 1, 1 ; Is. 11, 2.
Gelukkig de dienaar, dien de Heer bij
zijn komst zóó doende vindt. Matth.24.46.
Niet de plotselinge dood is te vreezen,
maar wel die, welke tegelijk én plotseling
en onvoorbereid is.
H. Greg.
Mijn God! Gij hebt mij getroffen met een
haastigen dood, maar Gij waart mij nabij op
mijn ziekbed, om mij te sterken door de genadegaven uwer cindcloozc liefde. Ps. 93, 19.
Wees barmhartig met uwen dienaar, o
Heer.
I Kon. 20. S.
'/.oft Hart van Jezus, -vees mijn heil.
I300 d a g e n ) ^
i t . 1.
r
K. »OHKHANW.I.

rr
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Bidprentje van Mr. Frans
Bidprentje van Härmen Pen,
geboren Eemnes 1774, over- Pen (1849-1909) notaris te
leden Baarn 1859, gehuwd met Baarn. Hij was ongehuwd.
Maria Elisabeth Schimmel

Vermeldenswaardig i s nog d a t i n de 19e eeuw
h e t merendeel van de Eemnessers voor b e l a n g r i j k e t r a n s a c t i e s n a a r de n o t a r i s s e n Pen i n
Baarn g i n g . Het was p e r s l o t van r e k e n i n g een
bekende naam voor de Eemnessers.
We v e r v o l g e n d i t v e r h a a l met een b r o e r van de
e e r s t e n o t a r i s en b u r g e m e e s t e r Frans Pen, een
a n d e r e zoon dus van C o r n e l i s Pen en N e e l t j e
Makker, n a m e l i j k :
94- HKE

1.1.2

Härmen Pen
gedoopt Eemnes (R.K.) 14-07-1774
overleden Baarn
15-04-1859
trouwt Baarn (R.K.)
17-11-1805
Maria Elisabeth Schimmel
gedoopt Baarn (R.K.)
22-07-1782
overleden Baarn
15-08-1847

Ook hij trok evenals zijn broer Frans naar
Baarn. Hij trouwde er in 1805 met een zuster
van de vrouw van broer Frans. Hij ontwikkelde
zich wel anders dan zijn broer. Hij verdiende
zijn geld als boer en kastelein. In 1825
Soestdijk en in 1846 is hij herbergier in
Baarn. Uit zijn huwelijk met Maria Elisabeth
Schimmel zijn drie kinderen geboren. Een
dochter Elisabeth Franciska, die trouwde met
Frans Kuiper. Daarnaast twee zoons. De jongste was :
1.1.2.1

Wilhelmus Fransciscus Pen
geboren Baarn
31-12-1815
overleden Baarn 02-02-1895
trouwt 1) Baarn 14-05-1841
Cornelia Butzelaar
trouwt 2) Baarn 27-01-1875
Jacoba Post

Wilhelmus Pen was landbouwer. Na zijn eerste
huwelijk in 1841 woonde hij tot ± 1855 te
Soest en daarna weer in Baarn. Uit zijn eerste huwelijk met Cornelia Butzelaar zijn 7
dochters en 2 zonen geboren. Eén zoon stierf
zeer jong, de andere, Hermanus op 30-jarige
leeftijd in 1879 zonder kinderen na te laten.
Een broer van Wilhelmus Pen was:
1.1.2.1

Cornelius Joannes Pen
gedoopt Baarn (R.K.) 01-01-1807
overleden Eemnes
25-10-1846
trouwt Baarn
27-10-1830
Gijsbertje Schoonderbeek
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Bid voor de ziel van zalieer
HEEMANNUS EEANCISCÜS PEN
Lid van liet E. K. Parochiaal kerkbestuur en
Wethouder der gemeente Eemnes.
Echtgenoot van
MAEIA HOOGEBOOM,
De overledene werd 'jeboren te Eemnes, den 30
VAX Z i l l G E R
Augustus 1S83 , aldaar overleed hij, voorzien
van de HIT. Sacramenten der stervenden,
T
den i Maart 1S90 en iverd den 8 daarC O R N E L I U S JOAlVÄ E§ P E 1 Ï ,
aanvolgende be'jraven op liet R. K. Kerkhof.
Een rechtvaardige scheidde uit dit leven en
Overleden te Ecmnes, den 25 October 1 8 4 6 , in den
werd door de Engelen gedragen in den schoot
ouderdom van bijna 40 jaren, en den 29 dito
van Abraham.
(Lue. XVI : 21).
Moest de dood zulk eene scheiding te weeg
benraren op het /?. K. kerkhof
aldaar.
brengen"? (1 Beg. XV). Maar onze God, is in den
Hemel, al hetgeen Hem behaagt doet Hij en wie
zal Hem durven vragen, waarom Hij het zoo
gedaan heeft. (4 Reg. XVI). Zalig toch zijn de
Welaan dan Vrienden.'
naardien de Heer doodeu die in den Heer sterven. (Openb. XIV).
Er zijn drie dingen, die den dood der heiligen
u -verkoren heeft, om het huis des Heiligkostbaar maken, de rust van den arbeid, de
doms te bouwen, grijpt moed en voltrekt het. vreugde van het nieuwe en de veiligheid van
H. Bernard us S. 63.
Boek PARALEP. XXVIII : 10, het eeuwige leven.
(Dierbare echtgenoote en kinderen) dient den
Heer met oprechtheid en zoekt te doen wa't'Hem
God heeft mijnen mond gebreideld. Zoo ras aangenaam is (Tob. XV) en God zal met u zh'n.
Gen. XVIII.
als ik aan het opkomen was, zijn mijne ellen^
Laat ons bidden.
den aan mijne regterzijde opgerezen. — Ik
O Heer! verhoor volgens Uwe oneindige barmweende voor dezen over die in druk en lijden hartigheid, het gebed dat wy tot u opzenden voor
Uwen dienaar H e r m a n n u s F r a n c i s c u s , opdat
zat, en mijne ziel had medelijden niet den hy spoedig ontdaan van alle smetten, zich in he,t
armen.
JOB XXX: 1 1 , 12 en 25. aanschouwen Uwer heerlijkheid moge verheugen.
Door Christus Jesus onzen Heer. Amen.

ß t b t»aor be siel

Bij

ruste

in

vrede.

Onze Vader . . . Wees p r g r o e t . .
HIJ BUSTE IM V R E D E .
Wed. J. H. yan Rossum, Utrecht.

Gedrukt bij W. .1. VAN BOMMEL VAX VLOTEN.

Bidprentje van Cornelius
Joannes Pen, geboren Baarn
1807, overleden Eemnes 1846
gehuwd met Gijsbertje
Schoonderbeek, woonde
Wakkerendijk 136

Bidprentje van Hermanus
Franciscus Pen (1833-1890)

gedoopt Baarn (R.K.)
overleden

17-01-1801
?

C o r n e l i u s Pen was landbouwer. Hij g r o e i d e op
i n Baarn maar na z i j n h u w e l i j k i n 1830 v e s t i q d e h i j z i c h i n Eemnes. E e r s t huurde h i j
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enkele jaren de boerderij Wakkerendijk 194
van de Erven van Evert Kolkschoten. Daarna
kocht hij de boerderij Wakkerendijk 136. Uit
zijn huwelijk met Gijsbertje Schoonderbeek
zijn zes kinderen geboren waaronder twee
doodgeboren kinderen. Eén dochtertje is jong
gestorven. Dochter Maria Elisabeth (18311890) trouwde in 1854 met de Eemnesser Hannes
van Wegen. Ze werden de stamouders van een
uitgebreide tak van de familie Van Wegen in
Baarn en Amersfoort.
Dochter Cicilia Petronella (1835-1864) trouwde in 1863 met Nicolaas van Valkengoed.
Er was slechts één zoon:
1.1.2.1.1

Hermanus Franciscus Pen
geboren Eemnes
30-08-1833
overleden Eemnes 04-03-1890
trouwt Eemnes
11-04-1864
Marretje Hoogeboom
geboren Eemnes
27-10-1840
overleden Eemnes 12-03-1909

Härmen Pen werd evenals zijn vader boer. Op
zijn trouwdag -11 april 1864- kocht hij de
boerderij Wakkerendijk 136 voor ƒ 16.000,-van zijn moeder Gijsbertje Schoonderbeek.
Zoals meerdere leden van de familie Pen had
hij ook belangstelling voor het plaatselijk
bestuur. Hij is raadslid en wethouder van de
gemeente Eemnes geweest maar ook lid van het
R.K. Parochiaal Kerkbestuur.
Uit zijn huwelijk met Marretje Hoogeboom zijn
acht kinderen geboren: 7 dochters en slechts
één zoon. Dit jongetje heette Cornells Pen en
is 85 maand oud geworden. Twee dochtertjes
zijn ook jong overleden. De overige dochters
waren :
a.
Klaasje Pen
geboren Eemnes
17-01-1873
overleden Eemnes 08-02-1942
Ze is nooit getrouwd. Bij gebrek aan een
HKE- 9 7
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Boerderij Wakkerendijk 136.
Deze boerderij werd vanaf ± 1830 bewoond door de familie Pen. De foto is van 1942, het jaar waarin Klaasje
Pen overleed, waarna de boerderij overging naar Herman
Post.

zoon nam zij de boerderij Wakkerendijk 136
van haar vader over. Ze stond bekend als
een harde werker, die er niet voor terug
deinsde om het echte boerenwerk te doen.
Aaltje Pen
geboren Eemnes
21-03-1877
overleden Eemnes 28-09-1940
Ook zij bleef ongehuwd. Lange tijd dreef ze
samen met haar oudste zus Klaasje de ouderlijke boerderij op Wakkerendijk 136. Rond
1930 had ze er genoeg van. Ze ging op zichzelf wonen. Eerst op Wakkerendijk 82 (houten woning bij familie Eggenkamp) en later
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op Laarderweg 16. Volgens haar neef Herman
Post zou ze, nadat ze gestopt was met boeren, vaak hebben gezegd:
"Laat de boeren maar dorsen, ik heb het
koorn".
Cecilia Johanna Pen
(Ciel Pen)
geboren Eemnes
28-01-1881
overleden Ermelo 28-12-1956
Ze was de derde zuster die ongehuwd bleef.

Aaltje Pen (1877-1940)
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v.l.n.r. Jans Post-Dijkman (1868-1952), Klaasje Pen
(1873-1942), Gijsbartha (Giep) Pen 1874-1944), Jansje
Post (1908-1984) Zr. Heriberta

Ciel Pen erfde de boerderij van de familie
Hoogeboom op Wakkerendijk 180. Tot 1928 was
deze boerderij eigendom geweest van de
ongetrouwde boers en zusters van haar moeder Marretje Hoogeboom. Evenals haar zuster
Klaasje Pen runde zij de boerderij zelf met
enkele knechten.
Emmetje Pen
15-08-1882
geboren Eemnes
21-08-1964
overleden Eemnes
21-11-1917
trouwt Eemnes
Antonius Rosweij (1884-1978)
Ze woonden na hun huwelijk op Wakkerendijk
80 en later op nr. 78. Ze kregen twee dochters :
Jansje (geboren 1918) trouwt Marinus J.A,
Benschop en Martje (geboren 1919).
100- HKE

Gijsbertha (Giep) Pen
geboren Eemnes
03-05-1874
overleden Eemnes 19-04-1944
trouwt 1) Eemnes 24-04-1900
Gerardus Post
geboren Naarden 17-10-1874
overleden Eemnes 04-12-1908
trouwt 2) Eemnes 21-08-1912
Peel v.d. Tweel
geboren Hoevelaken 21-12-1889
overleden Eemnes 27-03-1969
Giep Pen was uit een ander hout gesneden dan
haar zusters. Naar familiebeqrippen trouwde

Links: Cicilia Johanna (Ciel) Pen (1881-1956).
Rechts: Adriana v.d. Belt (1880-1965) 3e vrouw van
Piet v.'t. Klooster. R.K. Pastorie 1951

HKE- 101

&/Z?^jcf- ,/.
'Ift*

Brief van Neeltje Pen (1766-1842) aan haar zus Grietje
Pen (1769-1848)

_e jong en kwam daardoor volgens haar zusters
z
ook in de zorgen. Haar eerste man, Gart Post,
had vlak voor zijn huwelijk, in 1899, de
boerderij Meentweg 69 gekocht van Gosen Blom
voor ƒ 10.500,--. Binnen acht jaar werden er
vijf kinderen geboren, waarna Gart Post in
1908 overleed.
Vier jaar later hertrouwde Giep Pen met haar
15 jaar jongere knecht Peel v.d. Tweel. Dit
echtpaar kreeg nog twee zoons en een dochter.
De kinderen van Giep Pen uit haar eerste
huwelijk met Gart Post waren:
- Anna Maria Post (1901-1948) ongehuwd
- Herman Post (1902-1986); hij nam de boerde102- HKE

r i j Wakkerendijk 136 van z i j n t a n t e K l a a s j e
Pen o v e r .
- Kees P o s t (1904-1977); h i j nam de b o e r d e r i j
Wakkerendijk 180 van z i j n t a n t e C i e l Pen
over.
- M a r t j e P o s t (1907-1974); ze werd non (Zr.
Alena).
- J a n s j e P o s t (1908-1984); ze werd ook non
(Zr. H e r i b e r t a ) .
Twee k i n d e r e n u i t h e t tweede h u w e l i j k van
Giep Pen werden volwassen:
- Aal v . d . Tweel (1915-1985); met h a a r man
d r e e f ze na h a a r huwelijk een b o e r d e r i j i n
h e t N o o r d b r a b a n t s e Wijbosch ( b i j S c h i j n d e l )
- G e r r i t v . d . Tweel (geboren 1920); h i j nam

Links voor i n Eemnesser k l e d e r d r a c h t :
Emma Pen (1882-1964). Ächter haar l i n k s h a a r man Toon
Rosweij (1884-1978). Foto gemaakt b i j de R.K. P a s t o r i e
Eemnes op 11 a p r i l 1951 t . g . v . h e t huwelijk van
J a n s j e Rosweij en Marinus Benschop
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Peel v.d. Tweel (1889-1969) en Giep Pen (1874-1944)
met hun dochter Aal v.d. Tweel (1915-1985)

104- HKE

de o u d e r l i j k e b o e r d e r i j op Meentweg 69 (Peelhoeve) over. Met zijn vrouw Corrie Hoofd
woont h i j nu op de Parklaan in Eemnes.
Aan het eind van d i t verhaal i s het wel d u i d e l i j k : de familie Pen was een bijzondere
familie:
boer-notaris-burgemeester
gingen
hand in hand; velen bleven ongehuwd wat er
mede t o e g e l e i d heeft dat de familienaam Pen
in onze streken nu verdwenen i s . Het zou
Eemnes ook n i e t misstaan a l s we een Penhof,
Penerf of Penweg zouden k r i j g e n !
Bij het verzamelen van gegevens en materialen

Gezin van Giep Pen.
V . l . n . r . Anna Post (1901-1948) Martje Post (1907-1974)
Moeder Giep Pen (1874-1944), J a n s j e Post (1908-1984),
P e e l v . d . Tweel (1889-1969) 2e e c h t g e n o o t van Giep
Pen, Herman Post (1902-1986), Kees Post 1904-1977).
Foto gemaakt b i j b o e r d e r i j Meentweg 69 in 1912
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F a m i l i e t a f e r e e l b i j b o e r d e r i j Meentweg 69.
V . l . n . r . Anna Post (1901-1948) Aal v . d . Tweel (19151985) P e e l v . d . Tweel (1889-1969), G e r r i t v . d . Tweel
(geboren 1920), J a n s j e Post (1908-1984), Moeder Giep
Pen (1874-1944), Kees Post (1904-1977). Foto ± 1930

b i j d i t v e r h a a l z i j n we geholpen door mevrouw
J . Benschop-Rosweij, de h e e r G. v . d . Tweel en
mevrouw C. v . d . Tweel-Hoofd en door e n k e l e
mensen van de H i s t o r i s c h e Kring Baarn. We
z i j n a l deze mensen dankbaar voor hun h u l p .
Mocht u b i j h e t l e z e n i e t s tegenkomen
n i e t k l o p t , l a a t h e t ons weten!
De s a m e n s t e l l e r s waren:
Henk van Hees
K e r k s t r a a t 15
3755 CK Eemnes
t e l . 02153-89849
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#

dat

Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
3755 HA Eemnes
tel. 02153-14689

Niet goed begrepen?
Nogmaals de Eemnesser emigranten
In ons 4e kwartaalboekje van 1994 hebben we
Eemnesser Emigranten van over de hele wereld
aan het woord gelaten. We hebben hierop veel
reacties gekregen! Veelgehoord is de opmerking
JULLIE ZIJN DIE EN DIE VERGETEN!
Sorry, maar wij zijn niemand vergeten!
Wij hebben eerst enkele oproepen in kranten
en in dit tijdschrift geplaatst, waarbij we
om adressen van Eemnesser emigranten vroegen.
We hebben vervolgens geschreven naar alle
adressen die we ontvangen hadden. De meeste
emigranten hebben enthousiast gereageerd. Van
sommige hebben we echter niets vernomen.
Het is grappig dat we in de afgelopen maanden
al weer diverse andere adressen ontvangen
hebben. Misschien komt er dus nog wel eens
een tweede aflevering in de "serie" over Eemnesser emigranten. Voor adressen en reacties
kunt u terecht bij :
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
02153-89849

B. De Boer
Ericaweg 58
1251 WN Laren
02153-15732

«3£
Wie helpt ons schrijven?
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk
vinden om eens in het archief van de gemeente
Eemnes te werken en af en toe wat te schrijven.
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Wat er gedaan moet worden?
Wij zijn bezig om uit de oude boeken van de
Burgerlijke Stand van Eemnes alle gegevens
van geboortes, huwelijken en overlijden op
kaart te zetten.
We doen dit voor de periode 1811-1920.
Waarom?
We streven ernaar om die gegevens in het jaar
2001 in boekvorm uit te geven!
Belangstellend?
O.K. ! Het is leuk werk als je geïnteresseerd
bent in Eemnesser families of in oude boeken.
Je leert het archief een beetje kennen. Je
wordt geholpen.
Wie interesse heeft kan contact opnemen met
Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
Eemnes
02153-14689

Henk van Hees
Kerkstraat 15
Eemnes
02153-89849
• &

Schenkingen H.K.E
In de afgelopen maanden ontvingen wij de
volgende schenkingen voor de collectie van de
HKE:
•XEnkele oude kranten van:
Mevrouw Ruizendaal-Schotsman
Torenzicht 100
Eemnes
Kanten muts + 3 foto's (herkomst onbekend
van:
Mevrouw R. van Oostrum-Westerhuis
Graanoogst 17
Eemnes
108- HKE

Asbak met afbeelding voormalig Café Tak +
18e eeuws gebedenboek met familieoverzicht
Schoonderbeek van:
B. Tak
De Geldersman 17
Bunschoten
•*

Folder
over
radio's/
Een
bladzijde
betr.Vl/ Boekje Koningin Wilhelmina van:
B. Grootveld
Gooiersgracht 3
1251 VA Laren
•*

Visfuik van:
E. Nieuwenhuis
Jhr. C. Roëll-laan 5
Eemnes
•*

Biscuitblik uit 2e Wereldoorlog/Olieblikje/Worstmolen/Legmedaille
+
ingelijste
oorkonde/Foto/Programma
+
plaatsbewijs
herdenkingsconcert van:
Mevrouw M. Ruesink-Roodhart
Singelweg 19
7101 MH Winterswijk
•*

Verzameling
rouwcirculaires-ondertrouwkaarten-geboortekaartje-bidprentjes. Voornamelijk familie Roodhart van:
onbekende gever!
•*

Granaatscherf,
gevonden
bij boerderij
Bamboes (1942) met daarop een tekening van
Bamboes van de hand van Gerard van Stoutenburg van:
Mevrouw B. Post
De Waag
Eemnes
•*

Bidprentjes-Dijkpraatjes-tegeltje
KPO van:
Zr. R. Peters

50 jaar
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Zevenhuizerstraat 173
3828 PT Hoogland
•XVier foto's van oude Eemnessers van:
J. Perier
Klaphek 9
Blaricum
•*

Elf bidprentjes van:
G. Hoogland
Verbindingsweg 2
Eemnes
•*

-

Bidprentjes/Brieven/Foto's feest 100 jaar
R.K. Onderwijs Eemnes van:
Vincent Hilhost
F. Oversteegenhof 6
Laren
•*

Twee foto's van het 25-jarig ambtjubileum
van Burgemeester Rutgers van Rozenburg/foto's familie Van Wegen/afbeelding gemeentehuis Eemnes/foto's + brieven familie Van
Duijne van:
Mevrouw B.J.M. Strobosch-van Duijne
Raphaëlstraat 18 I
1077 PT Amsterdam
•*

Al deze personen willen we hartelijk bedanken
voor de materialen die ze de HKE geschonken
hebben.

«5f
Wie doet er mee?
Wie weet er van?
Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen
110- HKE

met de desbetreffende personen:
•XHenk van Hees,Kerkstraat 15,Eemnes,tel. 89849
is bezig met:
- de geschiedenis van het amateurtoneel in
Eemnes.
•*

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel. 13086
is bezig met:
- de familie Luijf in Eemnes.
Gevraagd:
u . ci

lamliicvcLiiaicii,

j-uow

o,

j-amiiicuciiui

ten.
•*

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes
tel. 89849 en
Bertie v.Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes
tel. 14689
zijn bezig met:
- de familie Seldenrijk in Eemnes;
- de familie Schouten in Eemnes
Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's,
familieberichten.
#

Wiebe van IJken,Everserf 20,Eemnes,tel. 89367
is bezig met:
- de uitwerking van het armenboek van de
gemeente Eemnes (1637-1768).
•*

Livia Lankreijer,Aartseveen 94,Eemnes tel.
89198 is bezig met:
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie
helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in
Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We
hebben heel mooie inventarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een paar mensen
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de
kleding in de hand of aan de hand van oude
foto's.
Wie helpt?
•*
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Wiebe van IJken, tel. 89367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689
Henk van Hees, tel. 89849
zijn bezig met:
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van mensen die in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al een plezier doen wanneer u de mogelijkheid biedt om kopietjes
te laten maken van uw bidprentjes.
•

&

ïA/erkgroepen
Monumenten
Biblio/
topografie
Genealogie
Recent Verleden
Klederdracht
Eera-en Gooiland
Tentoonstelling

M. B e e l ,

Plantsoen 9

W.v. IJken
Everserf 20
H.v. Hees
Kerkstraat 15
M. v.d.Schaal Watersnip 14
L. Lankreijer
Aartseveen 94
H. Nobbe
Braadkamp
3

•3fr
*
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13290
89367
89849
17093
89198
12207

